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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์บริ การคงสิทธิเลขหมายโทรศั พท์เคลื่อนที่ให้เป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ
หรือประเภทบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการโทรคมนาคม สนับสนุนให้ เกิดการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมเป็นไปอย่างคุ้มค่าสาหรับการให้บริการโทรคมนาคม
ต่อสาธารณะและการดาเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๗) และ (๒๔) และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิ จการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๑๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง กิ จการโทรทั ศ น์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒
(๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่” หมายความว่า การบริการที่ผู้ใช้บริการโทรศั พท์เคลื่ อนที่
สามารถขอให้ผู้ ให้บริ ก ารโทรศั พท์เคลื่อ นที่โอนย้า ยเลขหมายโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ของตนไปใช้ บริการ
ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีร่ ายอื่นได้
“ผู้ ใ ห้ บริ การ” หมายความว่า ผู้ รับ ใบอนุญ าตประกอบกิ จการโทรคมนาคมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
“ผู้ให้บริการรายใหม่” (Recipient Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้ าย
เข้ามาใช้บริการ
“ผู้ให้บริการรายเดิม” (Donor Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้ายออก
เพื่อไปใช้บริการของผู้ให้บริการรายใหม่

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๒๙ ง

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

“ผู้ให้บริการต้นทาง” (Originating Network Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริ การ
โทรออกซึ่งอาจเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือประจาที่ก็ได้
“ผู้ให้บริการปลายทาง” (Terminating Network Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการ
ที่ผู้ใช้บริการรับสายซึ่งอาจเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือประจาที่ก็ได้
“ผู้ให้บริการที่ถอื ครองเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่” (Number Range Holder) หมายความว่า
ผู้ให้บริการที่ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นที่จาก กสทช.
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า
(Pre-paid) และลักษณะที่เรียกเก็บเงินภายหลัง (Post-paid)
“ศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศ” หมายความว่า นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมกันระหว่าง
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์บริหารจัดการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง
“ระบบสารสนเทศและฐานข้ อมู ลกลาง” หมายความว่า ระบบที่ท าหน้า ที่ใ นการบริหาร
และจั ด การกระบวนการโอนย้ายผู้ ให้บริ การโดยคงเลขหมายเดิ มอย่ างมี ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๒ กลไกหลัก คือระบบที่อานวยความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานระหว่างผู้ให้บริ การรายเ ดิ ม
กับผู้ให้บริการรายใหม่ และระบบฐานข้อมูล ที่บันทึกรายละเอียดของเลขหมายโทรศัพท์ที่ได้มีการเปลีย่ น
ผู้ให้บริการ
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ประกาศนี้ใช้บังคับกับการคงสิท ธิเลขหมายโทรศั พท์เ คลื่อนที่ต ามที่ก าหนดในแผน
เลขหมายโทรคมนาคม
ข้อ ๖ การคงสิ ท ธิ เ ลขหมายโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ ป็ น สิ ท ธิ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
จะกระทาการใด ๆ อันเป็นเหตุในการกีดกันขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยวการโอนย้ายผูใ้ ห้บริการมิได้
ข้อ ๗ การเปิดเผยข้ อมู ลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการตามประกาศนี้ ให้ใช้เพื่อกรณี การโอนย้ าย
ผู้ ใ ห้ บ ริ การโทรศั พท์เคลื่ อนที่ ตามหลัก เกณฑ์การโอนย้า ยผู้ให้บ ริก ารในข้อ ๑๒ หรื อตามประกาศ
ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
หมวด ๒
ขั้นตอนการขอโอนย้ายผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้อ ๘ ในการขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศั พท์เคลื่อนที่ให้ผู้ใช้บริการยื่นคาขอโอนย้ายการใช้บริ การ
ต่อผู้ให้บริการรายใหม่ ณ จุดที่ผู้ให้บริการรายใหม่กาหนด
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ข้อ ๙ ผู้ ใ ห้ บ ริ การรายใหม่ และผู้ให้บริ การรายเดิม ต้อ งร่ วมกั นตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ข อโอนย้ายเพื่ อ ยื นยั นความเป็น เจ้ า ของเลขหมาย ตรวจสอบยื น ยัน สถานภาพ
และเงื่อนไขอื่นใดที่ผูกพันกับเลขหมายดังกล่าวว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์การโอนย้ายผูใ้ ห้บริการในข้อ ๑๒
หากผู้ ใ ห้ บริ ก ารรายใหม่ไ ม่ สามารถตรวจสอบข้ อมู ลเบื้อ งต้ น ตรวจสอบยืนยันสถานภาพ
และเงื่อนไขอื่นใดกับผู้ให้บริการรายเดิม ผู้ให้บริการรายใหม่ ต้องแจ้งเหตุผลและระยะเวลาที่ค าดว่ า
จะแล้วเสร็จให้ผู้ใช้บริการทราบ
ข้อ ๑๐ การโอนย้ายผู้ให้บริการต้องดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายในสองวันทาการนับแต่ วั น ที่
ผู้ใช้บริการได้ยื่นคาขอและผู้ให้บริการได้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ใช้บริก ารนั้นแล้วว่า ครบถ้ ว น
และถู ก ต้ อ งตามเงื่อ นไขที่ก าหนด เว้ น แต่มี เ หตุ จาเป็ นอั นควร กรณี เ อกสารและหลั ก ฐานข้อมูล
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือกรณีที่มีคาขอโอนย้ายมากกว่าจานวนที่ระบบจะรองรับได้ต่อวัน โดยผู้ให้บริการ
รายเดิมมีหน้าที่ในการพิสูจน์เหตุจาเป็นอันควรดังกล่าว
ข้อ ๑๑ เมื่อผู้ให้บริการรายใหม่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผูใ้ ช้บริการต่อผู้ให้บริการรายเดิม
เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ให้บริการรายใหม่มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริก ารทราบว่าเลขหมายที่ขอโอนย้ายผู้ให้บ ริ ก าร
เข้าสู่ขั้นตอนการโอนย้ายแล้ว
เมื่ อ ด าเนิน การโอนย้ายเสร็ จเรี ยบร้ อ ยแล้ว ผู้ ให้ บริ การรายใหม่ มีห น้า ที่แจ้ ง ให้ผู้ ใช้บริการ
ทราบว่าการขอโอนย้ายผู้ให้บริการสาเร็จแล้ว และดาเนินการลงทะเบียนผู้ใช้บริการตามประกาศว่าด้วย
การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้อ ๑๒ ให้ ส านั กงาน กสทช. และผู้ใ ห้บริ ก ารจั ด ทารายละเอีย ดหลั กเกณฑ์การโอนย้าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการ
ข้อ ๑๓ ผู้ ใ ห้ บ ริ การและศูนย์ ให้บริ การระบบสารสนเทศ มี ห น้า ที่ ต้องจั ดให้มี การโอนย้าย
ผู้ให้บริการได้
ข้อ ๑๔ ผู้ให้บริการต้องดาเนินการให้ผู้ใช้บริการของตนสามารถติดต่อกับเลขหมายของผู้ อื่ น
ที่ใช้สิทธิการคงเลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์
ข้อ ๑๕ ระบบโครงข่ายสาหรับให้บริการคงสิทธิเลขหมายในหลักการทางเทคนิคให้ตรวจสอบ
เส้นทางเชื่อมต่อจากฐานข้อมูลทุกครั้งที่มีการเรียกออกจากผู้ให้บริการต้นทางไปยังผู้ให้บริการปลายทาง
ให้ใช้ All Call Query (ACQ)
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สาหรับผู้ให้บริการต้นทางที่เป็นโทรศัพท์เคลือ่ นทีซ่ ึ่งมีผู้ใช้บริการต่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ เลขหมาย
ที่ไม่ประสงค์จะใช้ All Call Query (ACQ) อาจใช้วิธีการ Onward Routing (OR) ในการเชื่อมต่อ
ไปยั ง ผู้ให้บ ริ การรายเดิม ทั้ งนี้ ผู้ ใ ห้บริ ก ารรายเดิ มมี สิท ธิเรี ยกเก็ บค่ าใช้จ่ายจากผู้ให้บริ ก ารต้นทาง
ดังกล่าวได้ (Conveyance Cost) ในราคาอิงต้นทุน (Cost Based) ในอัตราที่ กสทช. ให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๖ ผู้ให้บริการรายเดิมอาจปฏิเสธคาขอโอนย้ายผู้ให้บริการของผู้ใช้บริก ารได้ห ากมี เ หตุ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เลขหมายที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของชาติ
(๒) เลขหมายที่จะขอโอนย้ ายการใช้บริการอยู่ในระหว่ างการด าเนินคดี หรืออยู่ในระหว่างอายั ด
หรือห้ามการเปลี่ยนแปลงตามคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๓) เหตุอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการตามข้อ ๑๒ หรือที่เพิ่มเติมในภายหลัง
ทั้งนี้ ให้ผู้ให้บริการรายเดิ ม มีหน้าที่ในการพิสูจน์เหตุในการปฏิเสธค าขอโอนย้ ายดัง กล่ าว
ว่ าการปฏิเสธสิทธิของผู้ใช้บริ ก ารมี เหตุจาเป็น หรื อ มีเหตุสุด วิสัยทาให้ไม่ สามารถโอนย้ายเลขหมาย
โทรศัพท์ได้ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ผใู้ ช้บริการทราบโดยพลัน
ข้อ ๑๗ ผู้ให้บริการรายใหม่ มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะทาการโอนย้ายทราบถึ ง
รายละเอียดหลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการในข้อ ๑๒ และค่าธรรมเนียมการโอนย้ายอย่างเปิดเผย
ชัดเจน
ข้อ ๑๘ ภายหลังการโอนย้ าย หากผู้ใช้บริการได้ยกเลิ กหรื อถูกยกเลิ กการใช้งาน ให้เลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่ าวกลั บไปอยู่ในความครอบครองของผู้ให้ บริการที่ถือครองเลขหมายโทรศั พท์เคลื่ อนที่
ตามหลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการในข้อ ๑๒
ข้อ ๑๙ กรณีเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ให้บริการรายเดิมได้ชาระค่าธรรมเนียมเลขหมาย
ที่ ต นมี อ ยู่ ไว้แล้ ว เมื่ อ มีเ ลขหมายย้ายออกมี สิท ธิที่จะขอคื นค่าธรรมเนียมเลขหมายที่ไ ด้ย้ายออกไป
นับแต่เดือนถัดไป
ผู้ให้บริการรายใหม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเลขหมายนับแต่เดือนถัดไปภายหลัง
การโอนย้าย
ข้อ ๒๐ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายใหม่ อ าจเ รี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนย้ า ยผู้ ให้ บ ริ ก ารได้
โดยค่าธรรมเนียมนั้นต้องไม่เกิ นอัตราที่ กสทช. กาหนด ในกรณีที่ผู้ให้บริ การรายใหม่ไม่ สามารถโอนย้ าย
หมายเลขนั้นอันเกิดจากเหตุต ามข้อ ๑๖ หรือผู้ใช้บริการยกเลิกค าขอโอนย้ าย ผู้ให้บริการรายใหม่
ที่ ไ ด้ เ รี ยกเก็บ ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้ บริ การมี ห น้า ที่ต้ องคืนเงินค่ าธรรมเนียมที่ได้รับไว้ให้แก่
ผู้ขอโอนย้ายผู้ให้บริการ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๒๙ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

หมวด ๔
สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ
ข้อ ๒๑ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี สิ ท ธิ ข อโอนย้ า ยผู้ ให้ บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ โดยคงสิ ท ธิ ก ารใช้
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เว้นแต่จะมีเหตุต้องห้ามตามข้อ ๑๖
ข้อ ๒๒ ในการโอนย้ายผู้ให้บ ริ การโทรศั พ ท์เคลื่อ นที่ ผู้ ใ ช้บ ริ การมี หน้า ที่ ให้ข้อ มูลในการ
ลงทะเบียนผู้ใช้บริการและการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการแก่ผู้ให้บริการรายใหม่ตามประกาศ
ว่าด้วยการลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
หมวด ๕
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง
ข้อ ๒๓ ให้ ศู น ย์ ให้บริ ก ารระบบสารสนเทศ มี ห น้ า ที่บ ริห ารจั ดการระบบสารสนเทศและ
ฐานข้ อ มู ล กลางที่ เ กี่ย วกั บ การโอนย้ ายผู้ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ และมี ห น้ า ที่ รายงานข้อมูล
การดาเนินงานดังกล่าวต่อ กสทช. ตามรูปแบบที่สานักงาน กสทช. กาหนด
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศั พท์ เ คลื่อ นที่ มี หน้ า ที่ต้ อ งควบคุ ม ดูแ ลให้ศู นย์ ให้ บริ ก ารระบบสารสนเทศ
ระงับการกระทาที่ฝ่าฝืน แก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด และผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องร่วมกันรับผิดและผูกพันในการดาเนินการใด ๆ ของศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศด้วย
หมวด ๖
การร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการคงสิทธิเลขหมาย
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี สิ ท ธิ ร้อ งเรี ย นเพื่ อ ให้ กสทช. พิ จารณาให้ มี ก ารแก้ ไ ขปั ญหาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นดั งกล่าว
ตามประกาศว่าด้วยกระบวนการรับและการพิจารณาการร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม
ข้อ ๒๕ ในกรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการโอนย้ายการให้บริการคงสิทธิเลขหมายระหว่างผู้ให้ บริ ก าร
ผู้ให้บริการฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธินาข้อพิพาทนั้นยื่นต่อ กสทช. เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. ๒๕64
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